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Vrsta osiguranja 
Dodatno osiguranje za oslobođenje od plaćanja premije životnog osiguranja u slučaju radne nesposobnosti 
osiguranika uz životno osiguranje 

Pokriće osiguranja 

 GRAWE podmiruje premiju životnog osiguranja uz 
koje je ugovoreno osiguranje GRAWE2PAY za 
vrijeme trajanja radne nesposobnosti osiguranika 
 
Osiguranik se smatra radno nesposobnim kada 
zbog svoje objektivno dokazive psihičke ili tjelesne 
bolesti ili tjelesne ozljede nije u stanju obavljati 
svoj posao ili bilo koju drugu djelatnost od koje 
privređuje. 
 
Oslobođenje od plaćanja premije vrijedi od onog 
dana neprekidne radne nesposobnosti od kojeg se 
naknada plaće ne isplaćuje na teret sredstava 
poslodavca (nakon 43. dana). 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Radna nesposobnost koja je nastupila: 
x kao posljedica bolesti ili ozljede koja je kod 

osiguranika postojala prilikom sklapanja ugovora 
o osiguranju 

x uslijed namjernog uzrokovanja ili izazivanja bolesti  
x uslijed treninga i sudjelovanja osiguranika u 

javnim sportskim natjecanjima 
x uslijed trudnoće i poroda te njihovih posljedica 
x zbog aktivnog sudjelovanja osiguranika u fizičkom 

obračunu (tučnjavi), osim u dokazanom slučaju 
samoobrane 

x za vrijeme dok osiguranik nije bio u radnom 
odnosu ili se bavio zanimanjem poput demontera 
mina, pirotehničara, profesionalnog vojnika, 
profesionalnog sportaša  
 

Ograničenja pokrića 

 ne mogu se osigurati osobe kod kojih je 
pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela 
utvrđena opća nesposobnost za rad kao ni psihički 
bolesne osobe  

 mogu se osigurati samo osobe do navršene 50. 
godine života koje su u stalnom radnom odnosu 
na području Republike Hrvatske i redovito plaćaju 
doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 oslobođenje od plaćanja premije traje najdulje do 
kraja osiguravateljne godine u kojoj je osiguranik 
navršio 65 godina života 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske 
 

Koje su moje obveze  

 prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijaviti sve okolnosti koje su značajne za procjenu rizika 

 plaćati premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 obavijestiti osiguravatelja o promjeni zanimanja 

 u slučaju nastupa osiguranog slučaja dostaviti osiguravatelju potvrdu o radnoj nesposobnosti, dokumentaciju o 
zanimanju osiguranika i opisu njegovog radnog mjesta u trenutku nastanka radne nesposobnosti, medicinsku i 
ostalu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje obveze osiguravatelja 
 

http://www.grawe.hr/
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Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili 
mjesečnim obrocima.  
Premija, odnosno prvi obrok premije plaća se prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. Sve daljnje uplate premije 
vrše se u rokovima i na način ugovoren ugovorom o osiguranju (uplatnicom, SEPA izravnim terećenjem, u jednom 
od ureda osiguravatelja i sl.). 
 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje na dan koji je kao početak osiguranja naveden u polici, pod uvjetom da je do tada 
plaćena premija ili njezin prvi obrok. Ako premija ili njezin prvi obrok nisu plaćeni do dana početka osiguranja, 
osiguravateljno pokriće počinje u 24:00 sata onoga dana kada u cijelosti bude plaćena premija ili njezin prvi obrok. 
Osiguravateljno pokriće prestaje istekom trajanja odnosno prestankom ugovora o osiguranju. 
 

Raskid ugovora 

Osiguranje se može raskinuti s datumom do kojeg je plaćena premija osiguranja.  
Prestankom glavnog osiguranja prestaje i dodatno osiguranje.  
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